
A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 
  
A Guanó Barlangjáró Csoport – alapszabályban megfogalmazott – célja: olyan tevékeny, alkotó 
közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának a barlangkutatást, a barlangjárást, a 
természet- és a környezet védelmét, és ennek a gondolatnak a fiatalabb korosztályoknak való átadását 
tekinti. 

A Guanó Barlangjáró Csoport 2013. évi taglétszáma: 
• 21 rendes tag („törzs”) 
• 23 pártoló tag („csíra”) 

Az egyesület 2013 év áprilisában technikai I-es szintű (T1) tanfolyamot hirdetett meg, amelyre 14 fő 
jelentkezett. A tanfolyam során a tanulók a magasabb szintű barlangjárási és kötéltechnikai 
ismereteket („B verziók”), a társmentés technikáját sajátíthatták el, illetve a haladó csomók kötését 
ismerhették meg. A résztvevők közül 6 fő sikeresen tette le a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat 
Oktatási Szakosztályának szervezésében lezajló központi vizsgát. 
Túraszervezés szempontjából az első negyedévben a rossz időjárásnak köszönhetően sajnos több 
hétvégi barlangtúra is meghiúsult, helyette több esetben is felszíni túrák kerültek beiktatásra. A hét 
közbeni edzőtúrák szervezése folyamatos volt. Az év középső részében több sikeres egyesületi túra, 
kirándulás került megrendezésre, barlangtúrázott az Egyesület több ízben a Bükk-hegységben, kisebb-
nagyobb csoportok jártak a szlovák karszton, magyar, illetve osztrák klettersteig utakon, részt vettek 
az évente megrendezésre kerülő barlangnapokon, másztak hegyet több európai országban, illetve 
dunai evezős kirándulást is szerveztek. Mindemellett rendszeresen edzettek a Mátyás-hegyi 
barlangban is, ahová több alkalommal csatlakoztak a téma iránt érdeklődők Egyesületen kívülről. 
Az Egyesület november hónap folyamán csapatépítő jelleggel disznóvágási mulatságot szervezett 
Pusztamaróton, a Gerecse hegységben, ahová az Egyesület összes tagja, a családok gyermekekkel 
együtt hivatalosak voltak. A rendezvény magas részvétel mellett, sikeresen valósult meg. A 
disznóvágási munkálatok mellett kirándulás, a Pisznice-barlang felkeresése, közös játékok 
színesítették a programot.  
Idén is az egyesület keretei között került megszervezésre a barlangászok Mikulás-napi játékos 
versenye, mely sok érdeklődőt vonzott a programra, illetve nagy sikerrel zárult. 
Az egyesület egy törzstagja 9 napos barlangi mentő instruktori képzésen vett részt az év során 
Horvátországban, ahol francia mentőszolgálatos barlangászok adták át tudásukat a résztvevőknek. A 
tanfolyam keretei között számos technikai újdonság került alkalmazásra, melyeket résztvevő tagunk 
egy budapesti gyakorlati előadás keretében az egyesületi tagokkal, illetve egyesületen kívüli 
érdeklődőkkel is megismertetett. A horvátországi képzés másrészről kapcsolatépítés szempontjából is 
sikeres volt, több ország barlangászaitól kaptunk meghívást saját karsztterületük megismerésére. 
A túrázások mellet a Guanó Barlangjáró Csoport tagjai több sikeres feltáró, kutató munkában is részt 
vettek belföldön (Budai karszt – Pálvölgyi-barlangrendszer) és külföldön (Olaszország, Montenegró) 
egyaránt. 
A Guanó Barlangjáró Csoport tagjai sikeresen szerepeltek a minden évben megrendezésre kerülő 
„HÁGÓ KUPA”,  „MARCEL LUBENS” és a „LAKATOS -KUPA” elnevezésű barlangász 
versenyeken.


